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1. Setning
Skipan skólaráðs:
Hilmar Már Arason skólastjóri,
Elfa E Ármannsdóttir aðstoðarskólastjóri,
Guðrún Jenný Sigurðardóttir kennari,
Sóley Jónsdóttir kennari,
Dagbjört Hjartardóttir stuðningsfulltrúi,
Laufey Helga Árnadóttir foreldri,
Ingibjörg K. Kristjánsdóttir foreldri
Guðný Heiðbjört Jakobsdóttir foreldri.
Jason Jens Illugason, fulltrúi nemenda
Eir Fannarsdóttir, fulltrúi nemenda

2. Fréttir úr skólastarfinu
•
•
•
•
•

Piparkökudagurinn
Fullveldishátíð
Bókamessa
Útvarp GSnb
Jólagleði

Vellíðan, gleði, einstaklingsþroski

3. Niðurstöður samræmdra prófa
Menntamálastofnun hvetur til varfærni við túlkun á niðurstöðunum, þar sem ólík stefna
skólanna og aðstæður geta haft áhrif á heildarniðurstöður hvers skóla. Þannig gerir stærð skóla,
þátttökuhlutfall, félagslegur bakgrunnur nemenda, námsforsendur, sértækir námserfiðleikar
o.fl. beinan samanburð milli skóla erfiðan og jafnvel óæskilegan.
https://skyrslur.mms.is/

4. Rannsóknarskýrsla verkefnisins Vinatengsl í fjölmenningarsamfélagi
Skólastjóri fór yfir niðurstöður skýrslu Eyrúnar Maríu Rúnarsdóttur.
5. Innra mat
Skólastjóri fór yfir innra mat skólans.
6. Skólaþing
•

Hvernig nemendur viljum við útskrifa eftir 10 ára skólagöngu? Hvaða eiginleika eða hæfni
hafa þeir tileinkað sér. Hvað þarf að gera til þess að þetta rætist?

•

Haldið seinnipart á virkum degi – veitingar

•

Fá fulltrúa allra úr skólasamfélaginu og hafa fundinn opinn (fólk skrái sig)

•

Heimskaffi fyrirkomulag -Valdeflandi fundaform, sjá
http://skolathraedir.is/2017/06/23/samraeda-thar-sem-allir-hafa-jafna-moguleika/

•

Ráðgjafi: Sigurborg Kr. Hannesdóttir, MSc, sérfræðingur í þátttöku almennings

7. Önnur mál
Fyrirspurn kom fram um hvort það hafi verið skoðað í GSnb að banna farsíma í skólanum.
Skólastjóri taldi þetta ekki vera vandamál innan skólans þar sem nemendur notuðu símana
einungis í frímínútum. Auk þess væru þriðjudagar símalausir dagar.
Fleira ekki rætt.
Fundi slitið kl. 17:18
Elfa E. Ármannsdóttir,
fundarritari
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